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 اطالعات فردی

 4/4/1360تاریخ تولد:                       نام پدر: محمدمهدی                سازنام و نام خانوادگی : شهرزاد چیت

 5722محل صدور شناسنامه: تهران                 شماره شناسنامه:                                     محل تولد: تهران

 وضعیت تأهل: متأهل             دین/ مذهب: اسالم/ شیعه                

واحد یادگار گروه مدیریت بازرگانی )بازاریابی( دانشگاه آزاد اسالمی و عضو هیأت علمی  8وضعیت شغلی: استادیار پایه 

  امام خمینی)ره( شهرری

                   

 تحصیلیسوابق 

 محل تحصیل رشته تحصیلی و گرايش مقطع تحصیلی
اخذ تاريخ 

 مدرک

 كارشناسی
برداری و بهره) مهندسی حمل ونقل ریلی

  (مدیریت
 83 دانشگاه علم وصنعت ایران

 86 واحد تهران مركزی  - دانشگاه آزاد مدیریت استراتژیك -مدیریت اجرایی كارشناسی ارشد

 بازاریابی تمدیری -بازرگانی  مدیریت دكتری
علوم و تحقیقات  واحد -دانشگاه آزاد

 تهران
93 

 و رساله پايان نامه

 توضیحات و رساله پايان نامه عنوان مقطع

 كارشناسی
از خدمات راه آهن مسافری هند در  )بنچ ماركینگ( الگوبرداری

 خدمات راه آهن مسافری ایران

در   كارآموزی و تحقیق عملی

RITES LTD   آهن راه وزارتو

 هندوستان

 (Ministry of Railways) 

كارشناسی 

 ارشد
 بررسی تحلیلی محیط شركت رجا ء با استفاده از مدل استراتژیك

در كمیته تدوین برنامه  عضویت

 ءمدیریت استراتژیك شركت رجا

 دكتری
ابعاد انگیزش مصرف فیلم در سینما بر مبنای بازاریابی هنر: یك 
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 (مديريتی و زبان) شدههای آموزشی گذراندهساير دوره

 برگزاركننده نام دوره
Supply Chain Management RWTUV 

Reengineering the Corporation MDII 

Team Work & Problem  Solving CTC 

Process Management CTC 

EFQM RAI 

TOFLE(Reading ,Writing, Structure, Listening) Arian pour 

GRE( Vocabulary, Writing) Arian pour 

Benchmarking (Marketing, HRM, Facilities & 

amenities) 

Indian Ministry of Railway  

RITES LTD 

Indian Railway Catering & 

Tourism Corporation        

Delhi Metro Rail 

Corporation 

 زبان های خارجیمیزان آشنايی با 

توانایی خواندن و  نام زبان

 ترجمه 

 توانایی فهم شنیداری توانایی صحبت كردن توانایی نوشتن

 خیلی خوب عالی عالی عالی انگلیسی

 ی كامپیوتریآشنايی با نرم افزارها

 میزان مهارت نرم افزارنام 

SPSS عالی 

Amos عالی 

Minitab خوب 

Eviews خوب 

Microsoft office (Word, 

Excel, Power point( 
 عالی
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  سوابق شغلی

 محل اشتغال سازماننام  عنوان شغلی و پست سازمانی

 شهرری یادگار امام خمینی )ره(دانشکده مدیریت و حسابداری واحد رئیس اداره پژوهش

های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش پژوهشگر  

(صنعت، معدن و تجارتمركز توسعه تجارت الکترونیك)وزارت  كارشناس سیستم  

مسئول گروه و كارشناس مطالعات و  بهبود 

 سازمانی

اداره كل خدمات معاونت اجرایی،  -شركت قطارهای مسافری رجاء

 ایستگاهی

 كارشناس مطالعات و تحقیقات
معاونت بهره برداری، اداره كل سیر و  -راه آهن جمهوری اسالمی ایران

 حركت

 

 و شهرری دانشگاه آزاد اسالمی واحد يادگار امام خمینی )ره()دانشگاهی   دروس تخصصی آموزشیعناوين 

 ( واحد علوم و تحقیقات تهران

 ترم(12) كنندهرفتار مصرف 

 ترم(14)  روش تحقیق كیفی و آمیخته /روش تحقیق 

  ترم(12)تحقیقات بازاريابی 

  ترم(10) بازاريابیمديريت استراتژيک  

 ترم(16)مديريت استراتژيک 

 ترم(18بازاريابی پیشرفته) /اصول بازاريابی و مديريت بازار 

 ترم(6) وكاربازاريابی اسالمی و احکام كسب 

 ترم( 3) كاربرد آمار در مديريت 

 ترم(5) تجارت الکترونیک 

 ترم( 5) مديريت برند و تبلیغات 

 ترم( 5) ارتباطات بازاريابی 

  ترم( 2) تخصصیزبان 
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 و آموزشگاهی های دانشگاهیكارگاه

 علم و پژوهش های فلسفیآشنايی با پارادايم 

 پژوهش یفیك کرديرو چارچوب در( ادیبنداده)یانهیزم هينظر دیتول مراحل و فنون 

 نگاری/ نتنوگرافی()فنون فرافکن/ مردم های كیفیاصول و فنون پژوهش 

 متغیرها در تحقیقات كمی توصیفی )طراحی گويه، اعتبارسنجی و پايايی سنجی(گیری ابزارسازی اندازه  

  پژوهش یشناسروشو  موضوعتطابق 

 یاجتماع علوم و تيريمد یهاپژوهش در یسينو پروپوزال اصول 

 آپیاصول و فنون تدوين برنامه بازاريابی )ماركتینگ پلن( با رويکرد استارت 
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 (هاو پژوهش كتاب و مقاله مکتوب )سوابق 

(. مصرف كننده غیرقابل كنترل )نسخه دوم(. )ش. چیت ساز، و ح. سعیدی، مترجم( 1396گابريل، ی.، و النگ، ت. )

 تهران: انتشارات بازاريابی.

ساز، و ح. (. روش های پژوهش آزمايشی در علوم اجتماعی. )ش. چیت 1397وبستر جونیور، م.، و سل، ج. )

 سعیدی، مترجم( تهران: مهربان نشر.

(. استراتژی مسیريابی برند )نسخه اول(. )ح. سعیدی، و ش. چیت ساز، مترجم( تهران: مهربان 1396للند، ک. ت. )  

 نشر.

(. مديريت برند؛ پژوهش، نظريه و عمل. )ح. سعیدی، و ش. چیت ساز، 1397هدين، ت.، نوتزن، ش. ا.، و يره، م. )

 مترجم( تهران: مهربان نشر.

 
Allahdini, A., Chitsaz, S., & Saeedi, H. (2017). A Consideration on Factors of Collecting Buying 

Behavior. International Journal of Marketing Studies , 9 (4), 111-118. 
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Ghajari, M. J., Saeedi, H., & Chitsaz, S. (2018). The factors affecting foreign tourists' intention 
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IN RELATION TO CONSUMER BEHAVIOR IN MARKETING. International Review , 2 

(Special Issue ), 149-158. 
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Toloie-Eshlaghy, A., Chitsaz, S., Karimian, L., & Charkhchi, R. (2011). A classification of 

qualitative research methods. Research Journal of International Studies, 20, 106-123. 

 

Hanzaee, K. H., & Chitsaz, S. (2011). A review of influencing factors and constructs on the Iranian 

women’s Islamic fashion market. Interdisciplinary Journal of Research in Business, 1, 94-100. 

 

Chitsaz, S., & Heidarzadeh Hanzaee, K. (2014). Is the CES theory supported in movie 

consumption (in cinema) setting for mood regulation? Journal of Applied Environmental and 

Biological Sciences, 4(12). 

Chitsaz, S., & Hanzaee, K. H. (20-22 March 2011). Which factors and constructs influence the 

Iranian Muslim women’s fashion market? Global Islamic Marketing Conference. Dubai, United 

Arab Emirates: Emerald. 

ثیر منابع مختلف مالی )بودجه شخصى در برابر بودجه شركتى( بر (. تا1397زیباییان، م.، چیت ساز، ش.، و سعیدی، ح. )

 .26-1(، 34) 12نحوه قضاوت درباره عدالت قیمتى و قصد خریدهاى بعدى. مدیریت بازاریابی ، 

گرا در برابر فردگرا( و حس نوستالژی بر (. تأثیر خودپنداره فردی )جمع97مجنونیان، م.، سعیدی، ح.، و چیت ساز، ح. )

 .33-21(، 36) 12كنندگان محصوالت مواد غذایی. مدیریت بازاریابی ، و قصد توصیه و خرید مصرفنگرش 

(. راهبردهای بازاریابی آنالین و بازاریابی موبایل به عنوان محرک جذب طرفدار 1396قلی پور، ن.، و چیت ساز، ش. )

 تهران. ابی.همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریبرای باشگاه های ورزشی. 

(. بررسی رابطه احساسات و محرک های شخصی، اجتماعی، محیطی و ذرک 1396محمدی زاده، م.، و چیت ساز، ش. )

كنفرانس پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم از بدن بر انگیزه های خرید در زنان. 

 شیراز. انسانی.

(. تفاوت رفتار خرید متظاهرانه بر اساس ویژگی های شخصیتی و الگوهای مصرفی 1396مروجی، م.، و چیت ساز، ش. )

 تهران. دومین كنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا.در زمینه لباس های گران قیمت و مدروز. 

برچسب های مواد غذایی با رفتار خریذ مصرف كنندگان. (. رابطه اطالعات 1396معصومی خواه، ف.، و چیت ساز، ش. )

 تهران. همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی.
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(. بررسی تاثیر نشانه های طراحی شده و نشانه های محیطی فروشگاه بر 1395ش. ) ،چیت ساز و ،ح. ،توسلی سبزوار

 ن المللی تحوالت نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری.اولین كنفرانس بیارزیابی شناختی و احساسی مصرف كنندگان. 

 تهران.

كنفرانس بین المللی (. بررسی تأثیر رهبران عقیده بر تصمیم خرید مصرف كنندگان. 1395ش. ) ،چیت ساز و ،پ. ،ثمری

 تهران. مدیریت، اقتصاد و روانشناسی/ انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران.

(. شناسایی عوامل موثر بر توسعه ارتباط بلند مدت مصرف كنندگان اینترنت شركت 1395ش. ) ،چیت ساز و ،م. ،رجبی

 تهران. اولین كنفرانس بین المللی تحوالت نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری.های تلفن همراه در ایران. 

ن تلفن همراه و نرم افزار تلگرام. (. دالیل انگیزشی رفتار مصرفی رابطه مند كاربرا1395ش. ) ،چیت ساز و ،م. ،صادقی

  اولین كنفرانس بین المللی تحوالت نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری.

(. بررسی میزان اثرگذاری و نقش فعالیت های بازاریابی شبکه های اجتماعی بر 1395ش. ) ،چیت ساز و ،س. ،طاهونچی

  المللی تحوالت نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری. اولین كنفرانس بینادراک مصرف كننده از نام های تجاری. 

(. تأثیر آموزش بر افزایش دانش تغذیه ای والدین با رویکرد بازاریابی 1395ح. ) ،سعیدی و ،ش. ،چیت ساز ،م. ،عمویی

 .تهران .21دومین كنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن اجتماعی به منظور پیشگیری از چاقی كودكان. 

(. بررسی تأثیر در رسانه های اجتماعی بر رفتار مصرف كننده )مطالعه موردی: 1395ش. ) ،چیت ساز و ،ز. ،مرندی

 تهران. دومین كنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد.برندهای پوشاک ایرانی(. 

(. رابطه عالقمندی به سفر به مقصدهای كردشگری اسالمی و ارزش ویژه برند 1395ش. ) ،چیت ساز و ،م. ،یوسفی

اولین همایش گردشگری: مدیریت فرصت ها و جاذبه ها/ سازمان میراث فرهنگی، اسالمی: مطالعه موردی كشور ایران. 

 یزد. دانشگاه پیام نور استان یزد. -صنایع دستی و گردشگری

كننده داری منطبق بر موازین اسالمی؛ در چهارچوب مدیریت رفتار مصرف(. رستوران94ز، ش. )اله دینی، آ.، و چیت سا

 تهران. .21اولین كنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن و سبك زندگی اسالمی. 

ردی و (. شناخت مرزهای طبقه بندی محصوالت در اسالم با تکیه بر تفاوت های ف94چیت ساز، ش.، و سعیدی، ح. )

 تهران. دومین كنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی.. "درون نگری هدایت شده"فرهنگی با استفاده از روش 
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(. ارائه مدلی برای برندسازی مقصدهای گردشگری مذهبی: مطالعه موردی آستان 94سعیدی، ح.، و چیت ساز، ش. )

 تهران. گردشگری و معنویت. نخستین كنفرانس بین المللیمقدس حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( شهرری. 

سومین (. تاثیر كیفیت روابط میان صادركنندگان و واردكنندگان بر عملکرد صادراتی. 94سعیدی، ح.، و چیت ساز، ش. )

 تهران. كنفرانس بین المللی پژوهش های كاربردی مدیریت و حسابداری.

   

 هاعنوان برخی از پژوهش

كنندگان ایرانی: یك پژوهش به روش محصوالت در فرهنگ مصرفشناخت مرزهای مصرف اشتراكی منابع و  .1

 كیفی

روایت هویتی افراد از سازه خویشتن در چارچوب تجربه مصرف محصوالت با استفاده از روش خودانگیزی  .2

 بصری

و تمایل برای گرایانه تاثیر استفاده از آثار هنری در تبلیغات بر نگرش نسبت به محصوالت با رویکرد لذت .3

 شده پولگرایانه ادراک نسبت به لوكس بودن محصول و ارزش ادراکگیری نقش مداخلهت پولبا اندازهپرداخ

های اجتماعی به منظور پیشگیری و كاهش رفتارهای پرخطر با ثیر محتوای ضدبازاریابی مصرف الکل در شبکهأت .4

 رویکرد بازاریابی اجتماعی

 عمر در بستر تجارت الکترونیكها و راهکارهای افزایش خرید و فروش بیمه چالش .5

محصوالت و خدمات ویژه برای افراد معلول و ناتوان در بستر تجارت الکترونیك با رویکرد  بازاریابی و تبلیغات .6

 های دسترسی به محصول و خدماتچالش

زد شناخت عناصر هویتی موثر در طراحی لوگوی برندها و تاثیر آن بر جذابیت و تطابق هویتی لوگو با برند ن .7

 كنندگانمصرف

آن در بستر بازارهای شناخت ابعاد پذیرش استفاده از ابزارهای ارتباطی دیجیتال در افراد سالمند و مشکالت  .8

 الکترونیك: پژوهش به روش كیفی

های های بر مبنای ویژگیشناخت كهن الگوهای برندهای هنرهای نمایشی و نحوه تطابق و انتقال آن به بخش .9

 پژوهش به  هنر روایت بصری كنندگان: یكمصرف

-های روانیپذیری رفتار مصرفی شهروندان سالمند با رویکرد كاهش آسیبشده آسیبشناخت ابعاد درک .10

 اقتصادی
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های شرطی شدن و خاطرات نوستالژیك ( و شناسایی انگیز بر ترجیح برند )با توجه به مکانیزمتأثیرتجارب خاطره .11

 پایدارسازوكارهایی جهت ایجاد ترجیحات 

 تأثیر نوجوانان بر تصمیم خرید و مدیریت رفتار مصرف خانواده: یك پژوهش به روش كیفی .12

 وكارای تیم مذاكره بر موفقیت نتایج مذاكرات كسبتركیب جنسیتی و رابطه تأثیر .13

 لیرفتار مصرف كنندگان بر اساس شواهد تحل زهیانگ ابعاد در شناسی آنو معنای نشانه كیاكتشاف عناصر نوستالژ .14

 كالژ یمحتوا

 یو جاذبه اجتماع یفرد انیم یکیبر نزد یاجتماع یدر شبکه ها دهیرهبران عق مانهیو صم یتیروا ییخودافشا تأثیر .15

 یشیآزما یپژوهش به روش عل كی ;نزد مخاطبان

توانمندسازی و اجتناب از استفاده ابزاری از زنان: قش تبلیغات زنگرا در تغییر رفتار زنان و مردان با رویکرد ن .16

 یك پژوهش به روش كیفی

فرد مشهور به محصول  دییاز تأ افتهیانتقال  یمصرف كنندگان و معان دگاهی( از دیتیابعاد مفهوم فرد مشهور)سلبر .17

 یفیآن : پژوهش به روش ك یآمدها یو پ

 روش با یاجتماع یها شبکه بر دیتاك با یورزش یها اشگاهب هواداران یمال منابع جذب در نیآنال یابیبازار نقش .18

 زیتبر یتراكتورساز میت یمورد مطالعه: یفیك

 سالمت یارتقا جهت ،یارتباط موانع و فرزندان یجنس تیترب به نسبت نیوالد یآگاه و دانش سطح ییشناسا .19

 یفیك روش به یپژوهش: یاجتماع یابیبازار چارچوب در نوجوانان و كودكان یجنس رفتار

 كی خردسال، فرزندان یبرا مراسم یبرگزار و ملزومات دیخر در مادران یانگریخودب و گسترده شتنیخو نقش .20

 یفیك روش به پژوهش

 روش به یپژوهش: یاجتماع یابیبازار کردیرو با: هانگرش رییتغ در آن گاهیجا و تابو غاتیتبل یمرزها شناخت .21

 یفیك

 یبیترك پژوهش روش به مطالعه كی: متاهل و مجرد زنان و مردان كردن نهیهز و دیخر سبك در یرفتار یتفاوتها .22

 یا انهیرا یهایباز دیتول یها پروژه در( نگیفاند كراود) یجمع یمال نیدرتام مشاركت كارامد یالگوها شناخت .23

 یفیك روش به یپژوهش ; رانیا در

 و یمتیق عدالت درباره قضاوت نحوه بر( یشركت بودجه برابر در یشخص بودجه) یمال مختلف منابع ریتاًث .24

 یشیآزما یعل روش به پژوهش ك: ییبعد دیخر یقصدها
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 پژوهش ك: ییاجتماع مصرف طیمح و محصوالت یبنددسته به توجه با انیمشتر دیخر بر شرم احساس ریتاًث .25

 یشیآزما یعل روش به

 روش از استفاده با آنان یاهیتغذ یهاقضاوت بر ییغذا مواد  سالمت برچسب و افراد وزن اضافه اثرات یبررس .26

 یشیآزما یعل

 یفیك روش به یپژوهش: نوجوانان یزندگ سبك در شتنیخو انیب و مصرف رابطه .27

 یبررس: رندهیگ هیهد فرد توسط هیهد ارزش  یابیارز بر مبادله نیطرف یکینزد و اهداء مناسبت ه،یهد نوع ریتأث .28

 یشیآزما یعل روش به

 یمذهب یباورها گرلیتعد نقش و هاآن به نسبت نگرش و هیریخ یهاسازمان یذهن رابطه ریتصو رابطه سنجش .29

 یبیترك روش به یپژوهش(: هیریخ یهاكمك)كردن اهداء یهازهیانگ با

 نگرش با یزندگ سبك و مردان و زنان یتیجنس و یاجتماع یهانقش ،یبرابر یهافرصت با مرتبط نگرش رابطه .30

 یاجتماع یابیبازار کردیرو با زنان در اتیدخان مصرف زانیم و

 یابیبازار کردیرو با مردان انیم در هانتمیگ در نیآنال یهایباز  تداوم با یاجتماع طیمح و یفرد انتظارات رابطه .31

 یاجتماع

 کردیرو با زنان شیآرا لوازم مصرف زانیم و نگرش با یفرد یهایژگیو و یفرهنگ-یاجتماع عوامل یسنجرابطه .32

 یاجتماع یابیبازار

 مداخالت یطراح در برند مفهوم از استفاده با یزشیآم یهایماریب ریسا و دزیا از جوانان یشناخت درک یابیارز .33

 یاجتماع یابیبازار كمك به مؤثر یریشگیپ یهاامیپ نیتدو هدف با یسالمت

 یفیك روش به مطالعه ك: یآن یاجتماع و یروان یامدهایپ و جوان نسل در ینگاربدن مصرف یهازهیانگ .34

 آن یاجتماع و یفرد جینتا و یونیكلکس دیخر رفتار یرونیب و یدرون زشیانگ ابعاد .35

 یشیآزما یعل پژوهش) شدهیسفارش انبوه محصوالت بودن منحصربفرد بر یاصهیخص و یحالت یفتگیخودش ریتأث .36

 (یرسم لباس یرانیا كنندگانمصرف انیم در

 یهاشبکه در یوا نسل جوانان نیب در ینینششاپیكاف یهامؤلفه اطالعات یگذاراشتراکبه و یجستجوگر رفتار .37

 ینترنتیا یاجتماع

 نقش به توجه با نستاگرامیا  یاجتماع شبکه در برند به نسبت كنندهمصرف تعهد و یدوست بر مؤثر عوامل یبررس .38

 برند صفحه تیمحبوب یانجیم
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: كنندهمصرف دیخر قصد و یاخالق قضاوت بر تیجنس بر یمبتن یهاجاذبه یدارا یجیترو ابزار و یندارید ریتأث .39

 عمر مهیب یرانیا دارانیخر انیم در یشیآزما یعل پژوهش كی

 انیمشتر یرفتار و ینگرش یوفادار و برند اعتبار بر ییگرایماد و یندارید بر یمبتن یاخالق قضاوت یلیتعد نقش .40

 یچاق از یگریپشیپ منظوربه یاجتماع یابیبازار کردیرو با نیوالد یهیتغذ دانش شیافزا بر آموزش ریتأث .41

 خانواده یمصرف یهامیتصم در نوجوانان نفوذ و نیوالد شدهادراک قدرت سبك .42

 دیخر از بعد یمانیپش با آن ارتباط و خود یبرا هیهد دیخر یزشیانگ ابعاد .43

 انیم در عملکرد یهاتیفیك و یشینما التیتما انطباق، ،ییگرایماد: لوكس یهارستوران در نینماد مصرف .44

 یوا نسل گانكنندمصرف

 یمسافر یهاانهیپا در مسافران یتجار یهاتیفعال و دیخر زهیانگ بر كنندهلیتعد یرهایمتغ ریتأث لیتحل .45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های اجرايی  سوابق و عضويت
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 طراحی سؤاالت آزمون كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی .1

 تدوین استراتژی روابط عمومی وزارت بازرگانیمجری پروژه  .2

 اندازی دفتر مدیریت پروژه مركز توسعه تجارت الکترونیك)وزارت بازرگانی(مجری پروژه راه .3

 عضویت در كمیته برنامه ریزی استراتژیك مركز توسعه تجارت الکترونیك .4

 شركت قطارهای مسافری رجاء عضویت در كمیته برنامه ریزی استراتژیك .5

 شركت قطارهای مسافری رجاء در كمیته تضمین كیفیت معاونت اجرایی عضویت .6

 شركت قطارهای مسافری رجاء عضویت در كمیته بهبود و توسعه سازمانی .7

 شركت قطارهای مسافری رجاءمسئول واحد بهبود و توسعه سازمانی اداره كل  خدمات ایستگاهی  .8

 ایرانراه آهن جمهوری اسالمی برندسازی  عضویت در كمیته .9

 عضویت در كمیته تدوین دستور العمل حمل و نقل كاالهای خطرناک  راه آهن جمهوری اسالمی ایران .10

 داوری در سومین همایش  دانشجویی حمل و نقل ریلی .11

های آموزشی حمل و نقل ریلی  صداو سیمای جمهوری مشاور پژوهشی در پروژ ه های  مستند سازی  انیمیشن .12

 ایران

 

 


